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Zaterdagochtend vertrokken we in alle vroegte met 35 parochianen uit
onze parochie (Deventer en omstreken) voor een bedevaart naar Rome.
Op Schiphol werden we opgevangen door onze VNB-reisleider Fred van de
Winkel. De reis liep voorspoedig.
Stil worden
's Middags slenterden we al van de Piazza Venezia naar het Colosseum.
De geschiedenis van duizenden jaren ligt voor het oprapen. Hier riep
keizer Augustus zijn Romeinse vrede uit, terwijl in de velden van
Bethlehem de engelen zongen over de echte vrede op aarde. We worden
stil in het Colosseum van het indrukwekkende gebouw met zijn enorme
afmetingen, maar ook van de verhalen over de wrede en bloedige spelen
die hier gehouden werden. We bidden er voor de mensen die in de loop
van de geschiedenis gedood werden vanwege hun geloof en voor de
Christenen die vandaag de dag vervolgd worden.
Angelusgebed
Op deze stralende zondag zijn we kerk in het groot en klein. Met onze
eigen groep bidden we het ochtend- en avondgebed in de kleine kapel van
ons hotel. In de Friezenkerk vieren met andere pelgrimsgroepen en
Nederlanders in Rome. Daarna steken we de straat over om aan het
Angelusgebed met de paus deel te nemen. Een golf van betrokkenheid en
enthousiasme gaat over het Sint-Pietersplein als de paus verschijnt. Ook
al kunnen we zijn toespraak nauwelijks volgen, we ervaren wel warmte in
zijn woorden. Na de zegen wenst hij ons allen smakelijk eten. Zo gezegd,
zo gedaan.
Romeinse middag
Na het eten een wandeling naar de Engelenburcht en de Engelenbrug. We
genieten van deze zonnige Romeinse zondagmiddag. Daarna sluiten we
aan in de lange rij van mensen die de Sint Pieter in willen. Tot onze
verbazing zijn we in een half uur binnen. Daar verwonderen we ons over
de enorme afmetingen en de pracht en praal. Een schitterende
zonnestraal die bij het hoofdaltaar binnenvalt, maakt van het gebouw toch
ook weer een gewijde ruimte. Stiller is het gelukkig weer bij de
pausgraven in de crypte. We lopen langs tweeduizend jaar
kerkgeschiedenis. Helaas kunnen we de koepel niet beklimmen. Een
demonstrant heeft zich met spandoek boven op de koepel geïnstalleerd en
de beveiliging durft het blijkbaar niet aan bezoekers toe te laten. Maar
indrukwekkend blijft het: van Petrus naar Franciscus
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Basiliekendag
Op onze derde dag in Rome is ons eerste doel de basiliek Sint Jan-vanLateranen. Ooit was dit de hoofdkerk van de R.K. Kerk en nog altijd de
bisschopszetel van Rome.
Eigen Doop
We bewonderen de enorme kerk met zijn beelden en mozaïeken. In het
Baptisterium staan we stil bij onze eigen Doop door het lezen van het
evangelie van de Doop van Jezus, het opzeggen van de geloofsbelijdenis
en het maken van een kruisteken met wijwater.
Mithrastempeltje
We lopen verder naar de San Clemente, een schitterende kerk met een
geheim: onder de kerk bevinden zich nog twee lagen. Een oudere kerk en
daaronder een Mithrastempeltje uit de eerste eeuw na Christus en
Romeinse huisje uit die tijd. Onze VNB-reisleider weet ons te boeien met
zijn deskundige uitleg die hij als een smeuïg verhaal brengt.

Paulus buiten de Muren
Na de lunch - en het is terrasjesweer - nemen we de metro naar de Sint
Paulus-buiten-de-muren. Ondanks de drukte gaat dat uitstekend. We
houden elkaar in het oog, waar nodig is er een helpende hand. Voor de
basiliek lezen we uit de Romeinenbrief Paulus' voornemen om naar Rome
te gaan. De prachtige ruimte van de kerk maakt ons stil. En natuurlijk op
zoek naar het medaillon met de nieuwe paus.
IJsje
In de middag gaat een flinke groep nog door naar Trastevere om de sfeer
van een Romeinse leven op te snuiven. En voor het heerlijke ijs.

Liefde
's Avonds bij de dagsluiting luisteren we naar Paulus Hooglied van de
liefde. "Als ik de liefde niet heb..." Iets van die liefde, die onderlinge
verbondenheid en Gods verbondenheid met ons mensen hebben we
vandaag ervaren.
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Pelgrim en toerist
Vanochtend namen we de bus naar station Termini. Vandaar liepen we 10
minuten naar een aan de buitenkant onooglijk kerkje: de Santa Prassede.
Van binnen echter een prachtige kerk met schitterende mozaïeken uit de
negende eeuw. De kleuren zijn zo helder dat het lijkt alsof het gisteren
gemaakt is.
We lopen een paar minuten verder naar de vierde grote basiliek op onze
Rome-bedevaart Santa Maria Maggiore. Ook hier weer pracht en praal
binnen. Vanuit het plafond schittert het goud je tegemoet, maar in de
apsis prachtige Maria-voorstellingen in mozaïek uit de vijfde eeuw. Onder
het altaar bevindt zich een bijzonder relikwie: de kribbe van Jezus. Niet
iedereen is ervan overtuigd dat het de echte is... Bijzonder is dat we hier
ook de Mis mogen vieren. De rector van de Friezenkerk, Tiemen Brouwer
o.p., die tevens biechtvader is in de Maria Maggiore gaat voor in de
Eucharistie. Hij weet op een mooie manier de lezingen van de dag te
verbinden met de kerk. De gekroonde Maria verbeeldt ons geloof in het
echte Leven. Bij God wacht ons voltooiing. Tijdens de voorbede worden de
intenties uit de eigen groep bij God gebracht. Voor mij als diaken een
bijzondere ervaring hier te mogen assisteren.
Kijken maar niet kopen
Daarna zijn we toerist. Met de metro naar de Spaanse trappen. In de Via
die Condotti kijken naar de duurste winkels. Kijken niet kopen... Alweer
kunnen we lunchen op het terras. 's Middags een wandeltocht langs de
grote toeristische bezienswaardigheden van Rome: de Trevifontein, het
Piazza Navona, het Pantheon en natuurlijke nog een aantal kerken. En
tussendoor een koffie en een ijsje.
Niet-Italiaan
Sommigen worden een beetje kerkmoe, maar de meesten krijgen er niet
genoeg van. Toch nog even kijken. In de Animakerk bewonderen we het
graf van de eerste en enige Nederlandse paus, Adrianus VI. Onze
reisleider weet smakelijk te vertellen over zijn pauskeuze en de schok die
hij in Rome teweeg bracht. Het duurde daarna eeuwen voordat de
kardinalen het weer aandurfden een niet-Italiaan tot paus te kiezen.
Morgenavond de audiëntie van inmiddels de derde niet-Italiaanse paus op
rij. We zijn benieuwd naar de ontmoeting.
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Paus Franciscus
Woensdag audiëntiedag in Rome. Het Sint-Pietersplein stroomt vol. Maar
wat zou het? We hebben zitplaatsen en de zon schijnt.
San Lebuino
Wat een volk komt er af op de audiëntie! Het plein zit helemaal vol.
Eindeloos is de lijst van Italiaanse parochiegroepen die afgelezen wordt.
Dan bij de Duitstaligen plotseling een welkom aan de pelgrims uit Utrecht.
Het duurt even voordat we in de gaten hebben dat wij dat zijn. Nou ja:
heilige Lebuinus is ook niet gemakkelijk uit te spreken, maar San Lebuino
had ons ook mooi in de oren geklonken.
Permesso, grazie, scusi
Dan begint de paus aan zijn rijtoer over het plein. Een golf van
enthousiasme om ons heen, maar ook bij onszelf. Uiteindelijk komt hij op
een meter of 20 voorbij. "Det döt oe toch wè wat," zegt een medepelgrim.
En zo is het!
De paus houdt catechese over het sacrament van het huwelijk. Op een
gegeven ogenblik lijkt hij wat los van zijn papier te komen als hij ons drie
woorden geeft voor een goed huwelijk: permesso, grazie, scusi. Mag ik,
dankjewel en sorry oftewel ruimte vragen, niet alles vanzelfsprekend
vinden maar dankbaar zijn, en ook eerlijk 'het spijt me' zeggen als je iets
vergeet of verkeerd doet. En hij laat het ons scanderen om het niet te
vergeten. Iedereen geniet van de spontaniteit en de warmte.
Eerste Petrus
Na de ontmoeting met de huidige opvolger van Petrus gaan we 's middags
naar het graf van de eerste Petrus. We hebben geluk dat VNB voor ons
kaarten voor de Scavi heeft bemachtigd. Onder de Sint Pieter gaan dalen
we af naar de oude dodenstad. Prachtige grafkamers uit de Romeinse tijd
zijn hier vijftig jaar geleden uitgegraven. Uiteindelijk komen we diep onder
het pausaltaar van de Basiliek bij het graf van Petrus. Bijna tastbaar nabij.
We lezen een stukje uit het evangelie, zeggen de geloofsbelijdenis op en
bidden om bemoediging in het geloof: voor de Kerk, voor ons bisdom,
onze parochie en voor onszelf.
Topdag
Daarna is er nog tijd om de koepel van de Sint Pieter te beklimmen en te
genieten van het uitzicht in de kerk en over Rome. Een topdag!

